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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.K.
TRANSPORT B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56464827, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (7447 SX) Hellendoorn aan de Ketelaarw eg 2.
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van de vennootschap bestaan volgens het handelsregister van
de Kamer van Koophandel uit het goederenvervoer over de w eg. De feitelijke
w erkzaamheden sluiten daarbij aan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 463.855,00

€ 50.195,00

€ 160.453,00

2015

€ 333.945,00

€ 18.076,00

€ 96.846,00

2017

€ 795.837,00

€ -32.845,00

€ 679.349,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de jaarrekeningen 2017, 2016 en 2015. Uit die
gegevens blijkt het bovenstaande. De curator verw ijst voor een nadere
analyse van de jaarstukken naar de bijlagen bij dit verslag. De jaarrekening
2018 is niet opgesteld.

15-04-2019
1

De curator beschikt over de interne cijfers over de jaren 2018 en 2019. Gezien
de aard van deze cijfers ziet de curator af van vermelding van deze cijfers in dit
overzicht.

Gemiddeld aantal personeelsleden
9
Toelichting
Op faillissementsdatum w as er sprake van negen personeelsleden.

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 2.387,24
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 12 april 2019 € 2.387,24.
Voor een overzicht van de mutaties op deze rekening verw ijst de curator naar
het tussentijds financieel verslag.
€ 79.643,81
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 5 augustus 2019 €
79.643,81.
€ 71.624,32

01-11-2019
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 1 november 2019 €
71.624,32.
€ 74.279,66

27-01-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 27 januari 2020 €
74.279,66.
€ 74.281,53

24-04-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 24 april 2020 €
74.281,53.
€ 71.202,08

15-07-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 15 juli 2020 € 71.202,08.
€ 71.202,08

19-10-2020
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 19 oktober 2020 €
71.202,08.
€ 71.202,08

02-03-2021
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 2 maart 2021 €
71.202,08. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan op
de faillissementsrekening.
€ 71.202,08
Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 26 mei 2021 €
71.202,08. In deze verslagperiode hebben zich geen mutaties voorgedaan
op de faillissementsrekening.

Verslagperiode

26-05-2021
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Verslagperiode
van
20-3-2019

15-04-2019
1

t/m
12-4-2019
van
5-7-2019

05-08-2019
2

t/m
5-8-2019
van
6-8-2019

01-11-2019
3

t/m
1-11-2019
van
2-11-2019

27-01-2020
4

t/m
27-1-2020
van
28-1-2020

24-04-2020
5

t/m
24-4-2020
van
25-4-2020

15-07-2020
6

t/m
15-7-2020
van
16-7-2020

19-10-2020
7

t/m
19-10-2020
van
20-10-2020

02-03-2021
8

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021
t/m
26-5-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

62 uur 42 min

2

32 uur 42 min

3

10 uur 48 min

4

5 uur 42 min

5

5 uur 12 min

6

0 uur 36 min

7

0 uur 42 min

8

1 uur 42 min

9

3 uur 42 min

totaal

123 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap. De
vennootschap is opgericht op 12 november 2012 onder de naam BrinkhofKamphuis Transport B.V. De eerste inschrijving in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel dateert van 14 november 2012. Het geplaats en
volgestort aandelenkapitaal van de vennootschap bedroeg € 2,-- verdeeld in
tw ee aandelen van elk € 1,--.
De oprichting van Brinkhof-Kamphuis Transport B.V. heeft plaats gevonden
door de heer R. Kamphuis en de heer F.A.M. Brinkhof. Beide heren w aren vanaf
de oprichting bestuurder en elk voor een gelijk deel aandeelhouder van de
vennootschap.
Op 1 februari 2013 heeft een aandelenemissie plaats gevonden w aarbij het
aandelen-kapitaal is uitgebreid met 18.998 aandelen w elke voor een gelijk
deel bij de beide oprichters zijn geplaatst. Daarmee komt het geplaatst
aandelenkapitaal op € 19.000,--.
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Bij de akte van statutenw ijziging van 10 april 2017 heeft de vennootschap
haar huidige naam verkregen. De heer Brinkhof is op 10 april 2017 uitgetreden
als bestuurder en per gelijke datum heeft de heer Kamphuis de aandelen van
de heer Brinkhof overgenomen voor een bedrag van € 60.000,--.
Het doel van de vennootschap na de statutenw ijziging is volgens de statuten
de exploitatie van een transportbedrijf en het doen van alle zaken die met het
vorenstaande verband houden, een en ander in de ruimste zin van het w oord;
het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met, het
besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met
w elke rechtsvorm dan ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het
beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van
zekerheden, ook voor schulden van anderen; het verrichten van alle verdere
handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De doelen van de vennootschap sluiten aan bij de doelen zoals die zijn
opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de
feitelijke w erkzaamheden sluiten hierbij aan.
R.K. Transport B.V. is feitelijk de doorstart van de in 2012 in staat van
faillissement verklaarde KBR Transport B.V. Curator in dat faillissement w as mr.
F. Hoff en het faillissement is bekend onder nummer C/08/12/610 F. Van deze
vennootschap zijn de activa , goodw ill, klantenbestand, etc. overgenomen. Dit
faillissement is op 13 november 2013 opgeheven w egens de toestand van de
boedel. Daarbij is opvallend dat in dat faillissement de fiscus ook de grootste
schuldeiser w as met een vordering van € 246.000,-- w elke ook is veroorzaakt
door het structureel en gedurende langere tijd niet voldoen aan de
afdrachtplicht inzake loonheffing en omzetbelasting.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
procedures. Deze heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet
aangetroffen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft op faillissementsdatum de volgende voertuig gerelateerde
verzekeringen aangetroffen:
5
1
3
1
3
3
3
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Vrachtautoverzekeringen
Bestelautoverzekering
Aanhanger/opleggerverzekeringen
Trailer containerverzekering
Ongevallen inzittendenverzekeringen
Schade-inzittenden verzekeringen
Rechtsbijstand motorvoertuigenverzekeringen

Omdat de premies op faillissementsdatum niet voldaan w aren en er nog
vrachtauto's onderw eg w aren heeft de curator de verschuldigde premie over
de maand maart 2019 ad € 2.257,45 diezelfde middag nog voorgeschoten
vanaf zijn kantoorrekening.
De curator heeft de diverse leasemaatschappijen een nota gezonden voor de
voorgeschoten premie van de voertuigen nu zij feitelijk de enige
belanghebbenden w aren bij de voortzetting van de dekking. De curator heeft
ter zake op 10 april 2019 een eerste betaling van € 90,75 ontvangen.
Daarnaast heeft de curator de volgende algemene verzekeringen
aangetroffen:
- Collectieve ongevallenverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
- Ziekteverzuimverzekering
- W GA-Hiaatverzekering
- Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
Nadat duidelijk w erd dat er geen doorstart van de onderneming zou volgen
heeft de curator op 29 maart 2019 alle lopende verzekeringen opgezegd per
31 maart 2019 en de assurantiemaatschappijen verzocht een afrekening op te
stellen.
De curator heeft ter zake van de voorgeschoten en doorbelaste
verzekeringspremies voor de leaseobjecten in deze verslagperiode € 959,76
ontvangen. Deze kw estie is daarmee afgehandeld.
De curator heeft de eindafrekening van de lopende verzekeringen ontvangen
w elke niet leidt tot een bate voor de boedel.

1.4 Huur

05-08-2019
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1.4 Huur
Op de faillissementsdatum heeft de curator de volgende huurovereenkomsten
aangetroffen:
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Volvo FH500 62-BHB-3
Dit betreft een huurovereenkomst met Nijw a Groep B.V. inzake een vrachtauto
w elke op 27 juni 2016 is afgesloten voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedroeg
€ 575,-- excl. BTW per w eek. Het voertuig w as op faillissementsdatum reeds in
het bezit van de verhuurder.
Schmitz Cargobull OH-75-XS
Dit betreft een huurovereenkomst met Nijw a Groep B.V. inzake een
koeloplegger w elke op 9 november 2018 is afgesloten is voor onbepaalde tijd.
De huurprijs bedroeg € 50,-- excl. BTW per dag. De oplegger w as op
faillissementsdatum reeds in het bezit van de verhuurder.
Volvo FH500 54-BJX-4
Dit betreft een huurovereenkomst met Volvo Financial Services B.V. inzake een
vrachtauto w elke op 25 februari 2019 is afgesloten voor de duur van 52
maanden. De huurprijs bedroeg € 1.403,26 excl. BTW per maand.
Er w as op faillissementsdatum geen sprake van achterstand in de
huurbetalingen.
De curator heeft nadat duidelijk w erd dat er geen doorstart van de
onderneming zou volgen de huurovereenkomsten met schriftelijke
toestemming van de rechter-commissaris d.d. 5 april 2019 opgezegd. Een
vertegenw oordiger van Volvo Financial Services heeft de gehuurde vrachtauto
op 5 april 2019 tegen afgifte van een ontvangstbew ijs afgehaald op het
bedrijfsadres.
Het bedrijfsgedeelte gelegen naast de w oning aan de Ketelaar 2 te
Hellendoorn w as in gebruik bij gefailleerde. Deze ruimte w erd samen met de
w oning in privé gehuurd door de bestuurder van de gefailleerde die met
betrekking tot het bedrijfsgedeelte geen huurovereenkomst heeft gesloten
met de vennootschap.

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is terug te voeren op het structureel en
gedurende langere tijd niet op aangifte voldoen van omzetbelasting en
loonheffing w aardoor de fiscale schuld per faillissementsdatum w as opgelopen
tot ruim € 280.000,--. De fiscus heeft in verband met deze schuld het
faillissement aangevraagd nu de vennootschap niet in staat bleek die schuld te
voldoen.

15-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van negen lopende
arbeidsovereenkomsten. Dat betrof acht chauffeurs en een administratieve
kracht. Zow el de bestuurder, zijn echtgenote als zijn zoon en dochter stonden
op de loonlijst van gefailleerde.
De curator heeft met telefonische machtiging van de rechter-commissaris op 21
maart 2019 het dienstverband met de in totaal negen personeelsleden
opgezegd met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn ex artikel 40 Fw .
De opzeggingen hebben plaats gevonden middels een zow el per
aangetekende als per gew one post verzonden brief.
Op 26 maart 2019 heeft de curator met het UW V een gezamenlijke intake van
het personeel gehouden op het bedrijfsadres aan de Ketelaarw eg 2 te
Hellendoorn. Hierbij w aren vrijw el alle personeelsleden aanw ezig.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9
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Toelichting
Volgens de bestuurder w aren er in het jaar voorafgaande aan het faillissement
een vergelijkbaar aantal personeelsleden in dienst bij de gefailleerde
vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-3-2019

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
- Inventariseren (lopende) arbeidsovereenkomsten
- Melding faillissement bij UW V
- Verzoek machtiging ontslag RC aanvragen
- Opzeggen arbeidsovereenkomsten
- Organiseren intake UW V

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing. Gefailleerde maakte gebruik van een bedrijfspand w elke
door de bestuurder van de vennootschap w erd gehuurd. Tussen de
bestuurder en de vennootschap is geen huurovereenkomst gesloten. Uit
onderzoek van de curator bij het kadaster is niet gebleken dat de
vennootschap onroerende zaken op naam heeft.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Onderzoek naar bezit onroerende zaken
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Inventaris

€ 181,51

€ 0,00

totaal

€ 181,51

€ 0,00

Transportmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de faillissementsdatum een zeer beperkte
bedrijfsinventaris aangetroffen. De curator heeft deze laten taxeren door
Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam. De curator heeft de
rechter-commissaris ter zake van die bedrijfsinventaris een voorstel gedaan.
Daarnaast heeft de curator een zestal financiële leaseovereenkomsten
aangetroffen inzake vrachtauto's en opleggers. Dat gaat om de volgende
voertuigen:
Mercedes Benz Citan V-353-DG
Dit betreft een financial lease overeenkomst met Mercedes-Benz Financial
Services Nederland B.V. inzake een Mercedes Benz Citan. De overeenkomst is
afgesloten op 18 oktober 2017 en heeft een looptijd van 60 maanden en een
maandelijkse leasetermijn van € 183,51.
Mercedes Benz Actros 06-BJX-2
Dit betreft een financial lease overeenkomst met Mercedes-Benz Financial
Services Nederland B.V. inzake een Mercedes Benz Actros. De overeenkomst is
afgesloten op 6 oktober 2017 en heeft een looptijd van 72 maanden en een
maandelijkse leasetermijn van € 1.525,--.
Volvo FH460 79-BJJ-2
Dit betreft een Financial leaseovereenkomst met Volvo Financial Services
inzake een Volvo vrachtauto. De overeenkomst is gesloten op 26 mei 2017 en
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heeft een looptijd van 60 maanden en een maandelijkse leasetermijn van €
1.870,68.
Pezzaioili oplegger OP-62-RS
Dit betreft een financiële leaseovereenkomst met bij Volvo Financial Services
inzake een Pezzaioili oplegger. de overeenkomst is gesloten op 1 april 2017 en
heeft een looptijd van 60 maanden en een maandelijkse leasetermijn van €
1.998,43 per maand.
Schmitz Cargobull OR-30-KT
Dit betreft een financiële leaseovereenkomst met Cargobull Finance Benelux
inzake een oplegger. De overeenkomst is gesloten op 1 augustus 2018 en
heeft een looptijd van 60 maanden en een maandelijkse leasetermijn van €
1.040,-- per maand.
Volvo FH500 52-BJF-5
Dit betreft een Financial leaseovereenkomst met Volvo Financial Services
inzake een Volvo vrachtauto. De overeenkomst is gesloten op 1 april 2017 en
heeft een looptijd van 60 maanden en een maandelijkse leasetermijn van €
1.895,53.
Op faillissementsdatum w as er geen sprake van achterstand in de betalingen
van de leasetermijnen.
De curator heeft met elektronische toestemming van de rechter-commissaris
d.d. 3 april 2019 de voertuigen laten taxeren door Troostw ijk W aarderingen &
Advies B.V. te Amsterdam om te bepalen of er sprake w as van een overw aarde
in de lopende contracten.
Nu blijkens die taxatie geen sprake w as van een overw aarde in deze lopende
contracten verw ijst de curator naar hetgeen hierover is vermeld onder
hoofdstuk 5.2 van dit verslag.
Tot de inventaris horen een w asmachine, een droger en een computer met
tw ee beeldschermen. Gelet op de w aarde en de omvang van deze inventaris
heeft de curator met instemming van de rechter-commissaris, de inventaris
voor € 181,50 inclusief BTW verkocht aan de heer Kamphuis. Dit bedrag is op
26 september 2019 op de faillissementsrekening ontvangen.

01-11-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de
bedrijfsinventaris.
De curator zal bij de afw ikkeling van dit faillissement het bodemvoorrecht van
de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et 1990
respecteren. De opbrengst van de verpande bodemzaken zal tot het bedrag
van de fiscale vordering via de boedel lopen zodat daarop de omslag van de
algemene faillissementskosten van toepassing is.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Inventariseren bedrijfsmiddelen
- Veiligstellen bedrijfsvoertuigen
- Beoordelen leasecontracten
- Verstrekken opdracht tot taxatie
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad zaagsel

€ 1.082,50

€ 0,00

totaal

€ 1.082,50

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft op faillissementsdatum een voorraad zaagsel aangetroffen
w elke gebruikt w ordt bij het transport van varkens. De curator heeft de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
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Volgens de interne cijfers 2019 zou er op faillissementsdatum sprake zijn van
een voorraad dieselolie met een w aarde van € 254.700,75. De curator heeft
ter plaatse een bescheiden bovengrondse opslag voor dieselolie aangetroffen
w elke volgens de bestuurder voor maximaal € 5.000,-- dieselolie bevat. De
curator concludeert op basis van het bovenstaande dat deze balanspost
onjuist is. De curator verw ijst naar hetgeen hierover is vermeld onder
hoofdstuk 7.1 van dit verslag.
De curator heeft de aanw ezige voorraad zaagsel met bijbehorende pallets met
elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 17 april 2019
verkocht aan de leverancier voor een bedrag van € 1.082,50 incl. BTW . De
curator heeft de koopsom op 18 april 2019 op de faillissementsrekening
ontvangen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Niet van toepassing.

15-04-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Banksaldo

€ 5.039,30

€ 0,00

Onterechte incasso's

€ 7.523,13

€ 0,00

Vordering R/C bestuurder

€ 62.268,00

€ 0,00

totaal

€ 74.830,43

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft op de faillissementsdatum tw ee rekeningen aangetroffen bij
de ING-Bank met een totaalsaldo van € 6.368,94 en dit bedrag opgevraagd bij
de ING. Op 2 april 2019 is dat bedrag op de faillissementsrekening ontvangen.

15-04-2019
1

Daarnaast heeft de curator geconcludeerd dat middels automatische incasso's
na faillissementsdatum bedragen tot een totaal van € 6.923,16 zijn afgeboekt
van de ING-rekening. De curator heeft de ING verzocht deze bedragen terug te
boeken en de mogelijkheid tot automatische incasso stop te zetten.
Uit de jaarrekening 2017 blijkt per ultimo 2017 een vordering van de
vennootschap op de bestuurder van € 62.268,--. In de jaren 2018 en 2019 zijn
ook uitgaven gedaan met een privé karakter. Deze zijn niet verw erkt in de
rekening-courantverhouding in de kolommenbalans 2018 en 2019. De curator
heeft vooralsnog geen inzicht w elk bedrag de vennootschap per
faillissementsdatum te vorderen heeft van de bestuurder. Om die reden heeft
de curator de bestuurder vooralsnog aangeschreven tot betaling van het
bedrag van € 62.268,-- + p.m. De curator zal deze kw estie nader onderzoeken.
De ING heeft de automatische incasso's w elke zijn uitgevoerd na
faillissementsdatum tot een bedrag van € 4.510,27 gecorrigeerd en deze
bedragen w eer bijgeschreven op de geblokkeerde ING-rekening. Bij een
automatische incasso van € 3.012,86 is de mogelijkheid van storneren
contractueel uitgesloten. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.
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Uit onderzoek is de curator gebleken dat de ING niet het saldo op
faillissementsdatum heeft overgeboekt naar de faillissementsrekening, maar
het saldo op 19 maart 2019. Ter zake is € 6.368,94 ontvangen terw ijl €
2.026,44 overgeboekt had moeten w orden. Per saldo is dus € 4.342,50 teveel
overgeboekt. De ING heeft dit bedrag met een latere overboeking naar de
boedelrekening verrekend.
De bestuurder heeft de curator bericht dat hij niet in staat is om enige betaling
te doen op de openstaande schuld van minimaal € 62.268,-- uit hoofde van de
rekening-courantverhouding met gefailleerde. De curator heeft de rechtercommissaris ter zake een voorstel gedaan.
Met betrekking tot de automatische incasso van € 3.012,86 heeft de ING bank
aangegeven dat er overeenkomst gesloten w as tussen gefailleerde en
leverancier, w aardoor de automatische incasso niet gestorneerd kan w orden.
De curator heeft aangegeven dat deze overeenkomst de bank niet vrijw aart.
Nu de betaling heeft plaatsgevonden na faillissementsdatum en deze niet aan
de boedel ten goede is gekomen, heeft de bank niet vrijblijvend betaald ten
opzichte van de boedel. De curator heeft de ING bank nogmaals de opdracht
gegeven het bedrag over te boeken naar de faillissementsrekening.
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Tw ee klanten van RK Logistiek B.V. hebben per abuis de facturen aan RK
Transport B.V. betaald in plaats van aan RK Logistiek B.V. Deze tw ee klanten
hebben de curator verzocht de bedragen terug te boeken. De curator heeft
met instemming van de rechter-commissaris de bedragen teruggeboekt,
w aarbij w el kosten zijn berekend w elke de curator heeft moeten maken om de
fout van de tw ee klanten te herstellen. Hiervoor heeft de curator per klant €
397,49 gerekend.
Met betrekking tot de inning van de vordering uit hoofde van de rekeningcourantverhouding biedt de bestuurder geen verhaal. Deze kw estie is
daarmee afgew ikkeld. De curator verw ijst naar hetgeen in hoofdstuk 7.5 is
vermeld.
Een klant van RK Logistiek B.V. heeft per abuis de factuur aan RK Transport
B.V. betaald in plaats van aan RK Logistiek B.V. Deze klant heeft de curator
verzocht het bedrag terug te boeken. De curator heeft met instemming van de

27-01-2020
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rechter-commissaris het bedrag teruggeboekt, w aarbij w el kosten zijn
berekend w elke de curator heeft moeten maken om de fout van de klant te
herstellen. Hiervoor heeft de curator € 397,49 gerekend.
Met betrekking tot de automatische incasso van € 3.012,86 heeft de curator
het bedrag op 11 december 2019 op de faillissementsrekening ontvangen. De
kw estie is daarmee afgehandeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Opvragen banksaldi
- Verzoek terugboeken automatische incasso
- Innen vordering rekening-courant

15-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 127.600,01

€ 80.443,50

€ 0,00

€ 15.331,11

€ 15.331,11

€ 0,00

€ 142.931,12

€ 95.774,61

€ 0,00

Facturen na F-datum
totaal

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
De curator heeft op faillissementsdatum een debiteurenlijst ontvangen met
een totaal openstaand saldo van € 128.679,30 bestaande uit 34 debiteuren.

15-04-2019
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Tot op de verslagdatum heeft de curator in totaal € 7.135,89 ontvangen op de
geblokkeerde rekening van de gefailleerde bij de ING-Bank.
Daarnaast heeft de curator opdracht gegeven om de w erkzaamheden w elke
w el zijn uitgevoerd maar op faillissementsdatum nog niet w aren gefactureerd
alsnog uit te factureren. Dat gaat om negen facturen met een totaalbedrag
van € 15.331,11 incl. BTW . Deze facturen zijn verzonden aan de
opdrachtgevers en ter zake zijn betalingen op de geblokkeerde rekening van
de gefailleerde bij de ING-Bank ontvangen tot een bedrag van € 2.033,90.
De curator zet de inning van de debiteuren voort.
De curator heeft alle nota's voor w erkzaamheden w elk na faillissementsdatum
zijn gefactureerd geïncasseerd. Ter zake is in totaal € 15.331,11 op de
faillissementsrekening en de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde
ontvangen. Deze w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.
Het saldo van de openstaande debiteuren dient administratief gecorrigeerd te
w orden in verband met niet juist verw erkte nota's naar een bedrag van €
128.687,20.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator op de faillissementsrekening

05-08-2019
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betalingen van debiteuren ontvangen tot een totaalbedrag van € 66.791,25.
Van de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde bij de ING heeft de curator
in totaal € 24.685,64 ontvangen Deze bedoelde geblokkeerde rekening is in
opdracht van de curator inmiddels opgeheven.
Het resterende uitstaande saldo van debiteuren ad € 48.237,19 betreft in
totaal vijf debiteuren die een beroep doen op verrekening. De curator heeft de
rechter-commissaris ter zake voorstellen gedaan.
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris drie van de vijf
debiteuren afgeboekt voor totaal € 1.087,19. Het saldo van de openstaande
debiteuren dient administratief gecorrigeerd te w orden in verband met de
afgeboekte nota's naar een bedrag van € 127.600,01.

01-11-2019
3

Van een debiteur heeft de curator pauliana ingeroepen van een door de
debiteur gekochte vrachtw agen en oplegger van gefailleerde. Hiervoor verw ijst
de curator naar hetgeen in hoofdstuk 7.6 staat vermeld.
De andere debiteur beroept zich op verrekening in verband met niet betaalde
huurnota's voor trailers en inzake niet terug geleverde pallets. De curator
heeft de bestuurder verzocht uitleg te geven met betrekking tot de
administratie van de pallets, zodat de curator het verw eer deugdelijk kan
onderzoeken. De bestuurder heeft nog geen gehoor gegeven aan het verzoek.
De curator heeft de bestuurder een rappel gestuurd.
Bestuurder heeft gereageerd. De bestuurder heeft aangegeven dat het
overzicht van Dasko niet klopt. Curator heeft de reactie van de bestuurder aan
Dasko voorgelegd en aan Dasko gevraagd hoe het zit. De curator heeft nog
geen reactie van Dasko gehad. De curator heeft Dasko ter zake een rappel
gestuurd.

27-01-2020
4

De curator heeft Dasko uiteindelijk een sommatie gestuurd. Dasko heeft hierop
gereageerd en aan de curator toegelicht hoe volgens haar het overzicht met
betrekking tot de pallets in elkaar steekt. De curator heeft op zijn beurt het
overzicht nogmaals bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat de opgave
van het negatieve saldo van de pallets van Dasko klopt. De curator heeft, met
instemming van de rechter-commissaris, besloten de kw estie verder te laten
rusten.

24-04-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Inventariseren debiteuren
- Uitfactureren w erkzaamheden
- Verw erken ontvangen betalingen

15-04-2019
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- Onderzoek verw eer met betrekking tot beroep op verrekening door overige
tw ee debiteuren.

01-11-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

15-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van externe bankfinancieringen.

5.2 Leasecontracten
Inzake de aangetroffen leaseovereenkomsten verw ijst de curator naar
hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 3.3 van dit verslag.

15-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De diverse leasemaatschappijen hebben ter meerdere zekerheid van de
voldoening van hun vorderingen een eerste pandrecht bedongen op de
leaseobjecten.

15-04-2019
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5.4 Separatistenpositie
De leasemaatschappijen maken aanspraak op de separatistenpositie op grond
van de door hen bedongen pandrechten op de leaseobjecten. De curator heeft
de leaseovereenkomsten beoordeeld en de aanspraken van de
leasemaatschappijen op de separatistenpositie erkend.

15-04-2019
1

Nu er blijkens de taxatie geen overw aarde in de lopende contracten aanw ezig
is heeft de curator de leasemaatschappijen verzocht de verpande objecten af
te halen, te gelde te maken en ter zake van de verkoop een afrekening op te
stellen.
De leasemaatschappijen hebben inmiddels alle objecten tegen ondertekening
van ontvangstbew ijzen afgehaald.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud. In het bedrijfspand is een bovengrondse opslagtank
aanw ezig voor dieselolie. Deze is eigendom van de brandstofleverancier w elke
door de curator is aangeschreven, maar w elke zich tot op de verslagdatum nog
niet heeft gemeld.

15-04-2019
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De leverancier van de dieselolie beroept zich op eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot aanw ezige voorraad dieselolie. De curator heeft ter zake
onderzoek gedaan en de aanspraken van de leverancier erkent.

05-08-2019
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5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierecht.

15-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op het
recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

15-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

15-04-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Niet van toepassing.

15-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden zijn op de faillissementsdatum beëindigd. Alle voertuigen
zijn de dag na het faillissementsvonnis gestald op het bedrijfsadres. De curator
heeft de sleutels en de kentekenbew ijzen ingenomen.

15-04-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

15-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

15-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator bericht dat hij voornemens is een doorstart te
w illen realiseren maar heeft de curator ter zake geen concreet voorstel
gedaan.
Gefailleerde is de doorstart van de in 2012 gefailleerde KBR Transport B.V.
(C/08/12/610 F). Deze vennootschap ook is gefailleerd w egens het
stelselmatig niet voldoen aan haar fiscale verplichting. Om die reden w ordt
geen medew erking verleend aan een doorstart van R.K. Transport B.V.

6.5 Verantwoording

15-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

15-04-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

15-04-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

15-04-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Onderzoek naar rechtmatigheid eventuele doorstart
- Overleg met rechter-commissaris inzake doorstart

15-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft op faillissementsdatum een administratie aangetroffen w elke
op enkele dagen na volledig bijgew erkt w as. De administratie w erd
bijgehouden door de echtgenote van de bestuurder, die ook in loondienst w as
bij de gefailleerde vennootschap, middels het programma Account View . De
uiteindelijk verw erking van die cijfers vond periodiek plaats door de
accountant. De loonadministratie w erd volledig uitbesteed aan een derde.

15-04-2019
1

De curator heeft de grootboekrekeningen en de kolommenbalans 2018 en
2019 ontvangen. De curator heeft zijn bedenkingen over de juistheid van
deze cijfers nu daarin een aantal aantoonbare onjuiste posten zijn
opgenomen. De curator doet nader onderzoek naar de boekhoudplicht en zal
over de uitkomst in een volgend verslag berichten
De curator heeft bij de bestuurder de belegstukken voor de geboekte kosten
over 2018 en 2019 opgevraagd. De bestuurder heeft de curator bericht dat hij
niet over deze stukken beschikt en dat hij deze naar alle w aarschijnlijkheid
heeft afgevoerd met het oud papier.
Uit onderzoek is de curator gebleken dat er sprake is van onmiskenbaar
onjuiste balansposten. Op basis van dit gegeven en het ontbreken van delen
van de fysieke administratie concludeert de curator dat niet aan de
boekhoudplicht is voldaan. Ter zake w ordt ook verw ezen naar hetgeen is

05-08-2019
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vermeld onder hoofdstuk 3.6 en 7.1 van dit verslag. De curator heeft zijn
onderzoek naar de boekhoudplicht afgesloten en de rechter-commissaris ter
zake een voorstel gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 19 november 2018 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar
2017 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 15 november 2018
definitief zou zijn vastgesteld.

15-04-2019
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Op 6 maart 2017 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2016
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 28 februari 2017 definitief
zou zijn vastgesteld.
Op 6 januari 2017 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar
2015 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 27 december 2016
definitief zou zijn vastgesteld.
De curator concludeert dat voldaan is aan de publicatieplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist. De accountant heeft w el een samenstellingsverklaring afgegeven voor
de jaarrekeningen over de jaren 2015 tot en met 2017.

15-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaats en volgestort aandelenkapitaal bedroeg oorspronkelijk € 2,--. Op
1 februari 2013 heeft er een aandelen emissie plaatsgevonden en zijn er
18.998 aandelen van elk € 1,-- bijgeplaatst. De curator doet nader onderzoek
naar de het voldoen aan de volstortingsplicht en zal over de uitkomst van zijn
onderzoek in een volgend verslag berichten.
De curator merkt op dat de interne cijfers over de jaren 2018 en 2019 een
aandelenkapitaal vermelden van € 6.500,--. Die vermelding is derhalve
aantoonbaar onjuist. De curator verw ijst naar hetgeen is vermeld onder
hoofdstuk 7.1 van dit verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

15-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

15-04-2019
1

Toelichting
De curator is van mening dat het stelselmatig gedurende langere tijd niet
voldoen aan de fiscale verplichtingen gezien kan w orden als onbehoorlijk
bestuur.
De curator doet een nader onderzoek naar andere redenen voor onbehoorlijk
bestuur en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.

Toelichting
De curator heeft na onderzoek geconcludeerd dat niet voldaan is aan de
boekhoudplicht hetw elk aangemerkt w ordt als onbehoorlijk bestuur. De curator
heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
Ja

05-08-2019
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01-11-2019
3

Toelichting
De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude bij het Centrale
meldpunt van Faillissementsfraude van de FIOD.
Ja
Toelichting
Het Centrale meldpunt van Faillissementsfraude van de FIOD heeft de curator
bericht dat de melding is overgedragen aan de politie Oost Nederland. De
politie heeft de curator naar aanleiding van de melding verzocht om
aanvullende informatie, w elke door de curator is verstrekt.

7.6 Paulianeus handelen

02-03-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

15-04-2019
1

Toelichting
De curator doet een standaard onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen
en zal over de uitkomst in een volgend verslag berichten.
Ja

01-11-2019
3

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat een leverancier op 11 februari 2019 een
vrachtauto en een oplegger voor een evident lagere verkoopprijs heeft
gekocht, dan marktconform w as ten tijde van de verkoop. De curator heeft de
koopovereenkomst krachtens artikel 42 juncto, artikel 43 lid 1 juncto, artikel 51
Faillissementsw et, vernietigd en de leverancier verzocht tot teruglevering van
de vrachtw agen en oplegger aan de curator.
Ja

24-04-2020
5

Toelichting
De leverancier die de vrachtw agen en oplegger heeft gekocht, heeft
gereageerd op de vernietiging van de koopovereenkomst en de sommatie tot
teruglevering van de vrachtw agen en oplegger. De curator onderzoekt het
verw eer van de leverancier.
Ja

15-07-2020
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Toelichting
De curator heeft het onderzoek met betrekking tot het verw eer van de
leverancier afgerond. De curator heeft zijn reactie op het verw eer aan de
leverancier verzonden, w aarbij de curator bij zijn standpunt blijft en de
leverancier nogmaals sommeert tot teruglevering van de vrachtw agen en
oplegger of tot betaling van de w erkelijke w aarde van de vrachtw agen en
oplegger.
Ja

19-10-2020
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Toelichting
Met betrekking tot de leverancier heeft de curator de rechter-commissaris
middels een separaat bericht een voorstel gedaan.
Nee
Toelichting
Met elektronische instemming van de rechter-commissaris d.d. 22 oktober 2020
heeft de curator besloten de kw estie met betrekking tot vrachtw agen en de
oplegger laten rusten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-03-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator doet een standaard onderzoek naar mogelijke onrechtmatigheden
en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.

15-04-2019
1

De curator heeft zijn onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden afgerond.
De bestuurder is aansprakelijk voor het deficit w egens het o.a. niet voldoen
aan de boekhoudplicht. Uit de informatie van de fiscus blijkt dat de bestuurder
echter geen enkel verhaal biedt.

27-01-2020
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De curator laat deze kw estie, met instemming van de rechter-commissaris,
vooralsnog rusten.
De rechter-commissaris heeft ingestemd met het voorstel van de curator om
het privé faillissement van de heer Kamphuis aan te vragen.

02-03-2021
8

De curator heeft de rechter-commissaris een aanvullend voorstel gedaan met
betrekking tot het aanvragen van het privé faillissement van de heer
Kamphuis.

26-05-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Verzamelen en inventariseren administratie
- Eerste onderzoek boekhoudplicht
- Onderzoek deponeringsplicht
- Onderzoek volstortingsplicht
- Eerste onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Eerste onderzoek paulianeuze transacties
- Onderzoek rechtmatigheid

15-04-2019
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- Onderzoek steunvordering

26-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 33,28
Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op de
verslagdatum € 33,28 incl. BTW .
De curator heeft van Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam
een nota ontvangen voor de taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden
tot een bedrag van € 1.815,-- incl. BTW . Deze nota is met elektronische
toestemming van de rechter-commissaris op 5 april 2019 per gelijke datum
vanaf de faillissementsrekening voldaan.
Met elektronischte toestemming van de rechter-commissaris d.d. 5 april 2019

15-04-2019
1

heeft de curator de voorgeschoten premie van de lopende verzekeringen ad €
2.257,45 op 5 april 2019 vanaf de faillissementsrekening overgeboekt naar zijn
kantoorrekening.
€ 90,75

05-08-2019
2

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 5
augustus 2019 € 90,75 incl. BTW .
€ 96,80

01-11-2019
3

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 1
november 2019 € 96,80 incl. BTW .
€ 111,93

27-01-2020
4

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 27
januari 2020 € 111,93 incl. BTW .
€ 44.697,03
Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 2
maart 2021 € 60,50 incl. BTW .
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend voor de overgenomen
loondoorbetalingsverplichting over de w ettelijke opzegtermijn van de
arbeidsovereenkomsten tot een bedrag van € 44.636,53.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-03-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 284.740,00

15-04-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend voor diverse onbetaald gebleven
aanslagen loonheffing, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en
vennootschapsbelasting tot een totaalbedrag van € 284.740,-- en daarbij
aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art. 22 IW .
€ 359.734,00

05-08-2019
2

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend voor diverse
aanslagen loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting tot een
bedrag van € 74.994,--. De totale vordering van de fiscus komt daarmee €
359.734,--.
€ 360.702,00

01-11-2019
3

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend voor diverse
aanslagen loonheffing en motorrijtuigenbelasting tot een bedrag van € 968,--.
De totale vordering van de fiscus komt daarmee € 360.702,--.
€ 363.341,00

27-01-2020
4

Toelichting
De belastingdienst heeft aanvullende vordering ingediend voor aanslag
vennootschapsbelasting 2018 voor een bedrag van € 2.639,00. De totale
vordering van de fiscus komt daarmee € 363.341,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

15-04-2019
1

Toelichting
Tot op de verslagdatum heeft het UW V nog geen vordering ingediend voor de
door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum.
€ 39.107,61

27-01-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend voor de door haar overgenomen
loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum van € 39.107,61.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Tot op verslagdatum is er geen sprake van andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15-04-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

15-04-2019
1

Toelichting
Op de faillissementsdatum heeft de curator een crediteurenlijst ontvangen met
tw aalf crediteuren en een totaal openstaand saldo van € 155.609,33.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal zeven concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
15

05-08-2019
2

Toelichting
Tot op 5 augustus 2019 hebben in totaal 15 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
15

01-11-2019
3

Toelichting
Tot op 1 november 2019 hebben in totaal 15 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
17

27-01-2020
4

Toelichting
Tot op 27 januari 2020 hebben in totaal 17 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
17

02-03-2021
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Toelichting
Tot op 2 maart 2021 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het totaal aantal
ingediende concurrente vorderingen.
17
Toelichting
Tot op 25 mei 2021 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het totaal aantal
ingediende concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-05-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 124.319,03

15-04-2019
1

Toelichting
In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door de zeven concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 124.319,03.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 325.726,64

05-08-2019
2

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 5 augustus 2019 door de 15 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 325.726,64.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 276.966,04

01-11-2019
3

Toelichting
Een crediteur heeft haar vordering naar beneden aangepast.
€ 293.422,30

27-01-2020
4

Toelichting
Pensioenfonds Vervoer heeft een vordering ingediend van € 940,85. Het UW V
heeft een vordering ingediend van € 15.515,41. Tot op 27 januari 2020 komen
de concurrente vorderingen tot een totaalbedrag van € 293.422,30.
€ 293.422,30

02-03-2021
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Toelichting
Tot op 2 maart 2021 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het totaalbedrag
aan ingediende concurrente crediteuren.
€ 293.422,30

26-05-2021
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Toelichting
Tot op 25 mei 2021 heeft zich geen w ijziging voorgedaan in het totaalbedrag
aan ingediende concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

15-04-2019
1

Naar inschatting van de curator leent dit faillissement zich voor
vereenvoudigde opheffing nu er onvoldoende actief aanw ezig is om enige
uitkering te kunnen doen aan concurrente crediteuren.

02-03-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Inventariseren crediteuren
- Aanschrijven crediteuren
- Verw erken en bevestigen ingediende vorderingen

15-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

15-04-2019
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

15-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

15-04-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

15-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1.
(1
2.
(6
3.
(1
4.
(1
5.

Innen doorbelasting verzekeringen (hoofdstuk 1.3)
maand en 2 uren)
Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
maanden en 1 uur)
Afw ikkelen kw estie voorraad (hoofdstuk 3.6)
maand en 2 uren)
Herstellen automatische incasso's (hoofdstuk 3.8)
maand en 2 uren)
Innen vordering rekening-courant (hoofdstuk 3.8)

15-04-2019
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( 2 maanden en 4 uren)
6. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(6 maanden en 25 uren)
7. Afrekenen leaseovereenkomsten/pandhouder (hoofdstuk 5.4)
(3 maanden en 5 uren)
8. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 6 uren)
9. Nader onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7.4)
(3 maanden en 4 uren)
10. Nader onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren)
11. Onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(2 maanden en 2 uren)
11. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)
(3 maanden en 2 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

05-08-2019
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1. Innen doorbelasting verzekeringen (hoofdstuk 1.3)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
2. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 1 uur)
3. Afw ikkelen kw estie voorraad (hoofdstuk 3.6)
(1 maand en 2 uren) (afgew ikkeld)
4. Herstellen automatische incasso (hoofdstuk 3.8)
(1 maand en 2 uren)
5. Innen vordering rekening-courant (hoofdstuk 3.8)
( 2 maanden en 4 uren)
6. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(6 maanden en 25 uren) (afgew ikkeld)
7. Afw ikkelen aanspraken verrekening (hoofdstuk 4.1)
( 2 maanden 6 uren)
8. Afrekenen leaseovereenkomsten/pandhouder (hoofdstuk 5.4)
(3 maanden en 5 uren) (afgew ikkeld)
9. Nader onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)
10. Nader onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7.4)
(3 maanden en 4 uren)
11. Nader onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren) (afgew ikkeld)
12. Afhandelen kw estie onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren)
13. Onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(2 maanden en 2 uren) (afgew ikkeld)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1.
(6
2.
(1
3.

Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
maanden en 1 uur)
Herstellen betaling automatische incasso (hoofdstuk 3.8)
maand en 2 uren)
Innen vordering rekening-courant (hoofdstuk 3.8)

01-11-2019
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( 2 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
4. Afw ikkelen aanspraken verrekening (hoofdstuk 4.1)
( 2 maanden 6 uren)
5. Nader onderzoek volstortingsplicht (hoofdstuk 7.4)
(3 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
6. Afhandelen kw estie onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(3 maanden en 8 uren) (afgew ikkeld)
7. Pauliana leverancier (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 2 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

27-01-2020
4

1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 1 uur)
2. Herstellen betaling automatische incasso (hoofdstuk 3.8)
(1 maand en 2 uren)(Afgew ikkeld)
3. Afw ikkelen aanspraken verrekening (hoofdstuk 4.1)
( 2 maanden 6 uren)
4. Pauliana leverancier (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 2 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

24-04-2020
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 1 uur)
2. Afw ikkelen aanspraak verrekening (hoofdstuk 4.1)
( 2 maanden 6 uren)(Afgew ikkeld)
3. Mogelijke pauliana leverancier (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 2 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

15-07-2020
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 1 uur)
2. Mogelijke pauliana leverancier (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 2 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(6 maanden en 1 uur)
2. Mogelijke pauliana leverancier (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 2 uren)

19-10-2020
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De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

02-03-2021
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(3 maanden en 1 uur)
2. Mogelijke pauliana leverancier (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 2 uren)(afgew ikkeld)
3. Faillissementsaanvraag van de heer Kamphuis (Hoofstuk 7.7)
(3 maanden en 2 uren)
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

26-05-2021
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1. Afw ikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(3 maanden en 1 uur)
3. Kw estie faillissementsaanvraag van de heer Kamphuis (Hoofstuk 7.7)
(3 maanden en 2 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.

15-04-2019
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De curator verw acht in de komende verslagperiode de rechter-commissaris een
voorstel te kunnen doen om tot opheffing van dit faillissement te komen.

02-03-2021
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De curator heeft de verw achting alle w erkzaamheden in de komende
verslagperiode af te kunnen ronden en daarna de rechter-commissaris een
voorstel te kunnen doen om tot opheffing van dit faillissement te komen.

26-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
26-8-2021

26-05-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
- Opstellen plan van aanpak

15-04-2019
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- Actualiseren plan van aanpak

02-03-2021
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

15-04-2019
1

